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Introdução 
 

Os pacientes com deficiência esfincteriana intrínseca incluem homens que 

foram submetidos a prostatectomia radical retropúbica (incluindo 

prostatectomia radical laparoscópica ou assistida por robótica), prostatectomia 

perineal radical ou ressecção transuretral da próstata (RTUP); pacientes com 

trauma pélvico anterior ou história de radiação pélvica; mulheres submetidas a  

procedimentos anti-incontinência que falharam; pacientes com lesões na 

medula espinhal, mielomeningocele ou outras causas de bexiga neurogênica, 

nas quais também podem existir disfunção esfincteriana intrínseca. A 

incontinência urinária pós-prostatectomia radical (IUPPR) é a indicação mais 

comum para a implantação de esfíncter urinário artificial (EUA)1,2. A IUPPR tem 

como etiologia principal a deficiência esfincteriana em até 90% dos casos, seja 

ela isolada ou em associação com hiperatividade detrusora (HD)3. A colocação 

do esfíncter urinário artificial deve ser adiada por pelo menos 6 meses a 1ano, 

visto que nesse período uma parcela dos pacientes recupera a continência 

urinária.  

 

Objetivo 
 

 O objetivo desta avaliação é de, considerando os estudos primários, 

sugerir os cuidados pré-operatórios para pacientes com indicação de esfíncter 

urinário artificial. 

 

Método 
 



 
 

A questão clínica: Como deve ser a avaliação  pré-operatória em pacientes 

que serão submetidos ao implante de esfíncter urinário artificial? foi 

respondida nesta avaliação utilizando  o método P.I.C.O., onde o P 

corresponde aos Pacientes com incontinência urinária moderada a grave, I de 

intervenção com esfíncter urinário artificial, C de comparação com tomar ou 

não tomar algumas condutas pré-operatórias, e O de desfecho sobre benefício 

ou dano no pós-operatório. A partir da pergunta estruturada foram identificados 

os descritores que constituíram a base da busca da evidência nas bases de 

dados e após os critérios de elegibilidade (inclusão e exclusão), foram 

selecionados para responder à dúvida clínica. (Anexo I) 

 

Resultados 

O EUA deve ser oferecido a indivíduos com incontinência urinária de esforço 

(IUE) devido à deficiência intrínseca do esfíncter (DIE), que falharam no 

tratamento conservador 4(A). Os pacientes devem apresentar destreza e 

função cognitiva suficientes para operar o dispositivo 5(D). Há um risco maior 

de falha mecânica do dispositivo após 5 anos e podem estar relacionados com 

possíveis outras complicações (não mecânicas) como infecção e erosão ou 

atrofia da uretra 6(B). A taxa de re-operação por qualquer causa é de 26% 

(variação de 14,8 a 44,8%) 7(A). Vale ressaltar que os pacientes irradiados 

podem constituir um grupo com maior risco de complicações8,9(A).  Essas 

informações devem ser fornecidas ao paciente. 

A avaliação pré-implantação inclui história clínica, e, eventualmente, análise do 

diário miccional (tempo e volume urinado, uso de fraldas, episódios de 

incontinência urinária [IU]), exame física e avaliação urodinâmica10(B)11(A).  

 A cistoscopia e/ou uretrocistografia antes da implantação de um EUA é 

aconselhada quando há suspeita de estenose uretral concomitante, que pode 

complicar a sua colocação ou por o EUA em risco de danos subsequentes. Por 

exemplo, verificou-se que até 32% dos pacientes apresentaram uma estenose 

anastomótica uretrovesical na cistoscopia, após uma prostatectomia radical 

(PR)12(C). As estenoses anastomóticas uretrovesicais devem estar estáveis 

antes da implantação. 



 
 

 A deficiência esfincteriana pode ser diagnosticada pelo exame urodinâmico 

13(B). Com menor frequência, são descritas alterações na complacência 

vesical, bem como o surgimento de hiperatividade detrusora14(C). 

Todos os locais de infecção, incluindo o trato urinário, devem ser tratados antes 

do procedimento, para proteger o campo operatório de contaminação 

bacteriana. Antibioticoterapia profilática deve ser administrada 60 minutos 

antes da incisão, entretanto não existe uma padronização do antibiótico para 

este procedimento15(B). 

 

SÍNTESE GLOBAL DA EVIDÊNCIA 
 
 

 O EUA tem indicação na incontinência urinária de esforço devido à 

deficiência intrínseca do esfíncter, na falha do tratamento 

conservador.(A) 

 Os pacientes devem apresentar destreza e função cognitiva suficientes 

para operar o dispositivo. (D) 

 Devem ser informados das possíveis complicações (mecânicas ou não), 

assim como, os pacientes irradiados do risco maior. (A) 

 Orientar da possibilidade de não ficarem 100% secos. (A) 

 A avaliação recomendada inclui a história clínica e o exame físico. Diário 

miccional e teste de absorvente podem ser utilizados, mas não são 

obrigatórios. Urodinâmica permite o diagnóstico de   deficiência 

esfincteriana. Cistoscopia e/ou uretrocistografia podem ser indicados na 

análise de estenose da uretra ou da anastomose vésico-uretral quando 

houver suspeita destas alterações. (A) 

 Todos os locais de infecção, incluindo o trato urinário, devem ser 

tratados antes do procedimento. (B) 
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Anexo I 

 

1. Questão Clínica 

Como deve ser a avaliação  pré-operatória em pacientes que serão submetidos 

ao implante de esfíncter urinário artificial? 

 

2. Pergunta estruturada (PICO) 

Paciente – Pacientes com incontinência urinária moderada a grave 

Intervenção – esfíncter urinário artificial  

Comparação – tomar ou não tomar algumas condutas pré-operatórias 

Outcome – benefício ou dano no pós-operatório 

 

3. Critérios iniciais de elegibilidade dos estudos 

 Componentes do PICO 

 Estudos comparativos observacionais (coorte e/ou antes e depois)  

 Estudos comparativos experimentais (ensaio clínico) 

 Sem limite de período consultado 

 Sem limite de idiomas considerados 

 Texto completo disponível obrigatório  

 

4. Fontes de informação científica consultadas 

Medline (via PubMed), EMBASE, Central (Cochrane), Lilacs (via BVS), busca 

manual. 

 

4.1. Estratégias de buscas utilizadas 

 Medline –  (Artificial Urinary Sphincter OR Artificial Urinary Sphincters 

OR Artificial Genitourinary Sphincter OR Artificial Genitourinary 

Sphincters OR Artificial sphincter OR AMS 800 OR AMS800) 

 Demais bases informatizadas – ‘artificial AND urinary AND sphincter’ 

 Busca manual – Referência das referências, revisões e guidelines 



 
 

 

5. Seleção dos estudos 

Inicialmente selecionados pelo título, sequencialmente pelo resumo, e por fim 

através de seu texto completo, sendo este último submetido à avaliação crítica 

e extração dos resultados relativos aos desfechos. 

 

6. Avaliação crítica e força da evidência 

A força da evidência dos estudos observacionais e experimentais foi definida 

levando em consideração o desenho do estudo e os correspondentes riscos de 

vieses, os resultados da análise (magnitude e precisão), a relevância e a 

aplicabilidade (Oxford/GRADE)16,17.  

 

7. Extração dos dados  

Os resultados obtidos dos estudos incluídos foram relativos a avaliação pré-

operatória utilizada e ao número de pacientes que obtiveram benefício ou dano 

com esta medida.  

 

7.1. Análise e expressão dos dados 

Foram expostos os cuidados pré-operatórios mais frequentemente utilizados 

nos estudos incluídos, assim como, possíveis benefícios ou danos relacionados 

com a conduta.   

 

8. Descrição da evidência 

A evidência disponível seguirá alguns princípios de exposição: 

 Será pelo desfecho benefício ou dano  

 Será por desenho de estudo (ensaio clínico randomizado, ensaio clínico, 

antes e depois) 

 

 

 

 

 



 
 

8.1. Resultados  
 

Recuperou-se 1757 trabalhos. Desses foram selecionados pelo título 28 e 

depois pelo resumo 20, tendo sido acessado os textos completos destes 

últimos.  

 
Após a análise dos textos completos foram incluídos nesta avaliação 17 

estudos4-14. 

 
O principal motivo de exclusão foi a não resposta ao PICO. 

 
No final dos resultados será elaborada a síntese global da evidência. 

 

8.2. Síntese Global da Evidência 

 A síntese global será elaborada considerando a evidência descrita; 

 Terá a sua força estimada (Oxford/GRADE)16,17 em 1b e 1c (graus A) ou 
forte, e em 2a, 2b e 2c (graus B) ou moderada ou fraca ou muito fraca; 
 

 Será considerada a evidência de maior força. 

 


